
Рецензія

на освітню програму спеціальності

014.03 «Середня освіта (історія)» (перший бакалаврський рівень)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

факультет історії, політології і міжнародних відносин, 

кафедра історії України і методики викладання історії

Освітня програма підготовки бакалавра спрямована на забезпечення 

підготовки висококваліфікованих фахівців для праці у загальноосвітніх 

навчальних закладах, що володіють знаннями з історії України, всесвітньої 

історії, методики викладання історії і суспільствознавчих дисциплін, сучасних 

освітніх технологій, краєзнавства, інших предметів. Головні її вектори -  

забезпечити загальнопедагогічну і професійну підготовку майбутнього вчителя 

історії і суспільствознавчих предметів, озброїти студентів ґрунтовними 

знаннями теоретичних основ сучасної інноваційної педагогіки, сформувати 

уміння і навички, необхідні для організації навчання і виховання учнів в умовах 

реформування освіти відповідно до Закону України «Про освіту».

Освітня програма забезпечує: здатність роз’яснювати комплексні

проблеми в галузі освітньої діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

дискусійних положень сучасних освітніх інноваційних технологій; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, моделювання; здатність генерувати 

нові ідеї (креативність); здатність застосовувати знання у педагогічній 

діяльності; здатність до аналітичного оцінювання освітніх інноваційних 

технологій; здатність до опрацювання та аналізу інформації щодо особливостей 

використання освітніх технологій у підготовці майбутніх учителів історії і 

суспільствознавчих дисциплін; готовність до інноваційної діяльності у 

шкільній і позашкільній роботі, як умова формування професіоналізму 

майбутнього фахівця; здатність застосовувати набуті знання на практиці; 

здатність спілкуватися рідною мовою і вивчати іноземні; здатність до адаптації, 

вирішення проблемних ситуацій; здатність формувати в учнів предметні
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компетентності; здатність формувати історичну і громадянську свідомість, 

політичну культуру, національну гідність та історичну національну пам’ять; 

здатність планувати та організовувати освітньо-виховний процес; та ін.

В освітній програмі спеціальності 014.03 «Середня освіта (історія)» 

(перший бакалаврський рівень), підготовленій фахівцями Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин, враховані наступні рекомендації:

-  впровадження та готовності учителя історії і суспільствознавчих 

дисциплін до імплементації новітніх технологій;

-  застосування традиційних та інноваційних форм навчання в 

позашкільній гуртковій роботі педагогами загальноосвітніх закладів.
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В.о. директора

комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр освітніх інновацій 

Івано-Франківської міської ради»


